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Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε με άλλον τρόπο, καλύτερα και πιο αποδοτικά, την ικανότητά
μας να ανάγουμε και τα πιο απλά θέματα, σε μείζονα.

Αναφέρομαι στην «λευκή νύχτα», η οποία θα γίνει εν τέλει στα Γιάννενα, αν και για μια
ακόμη φορά υπήρξαν αντιδράσεις από τους «γνωστούς –αγνώστους», που αντιδρούν για να
αντιδρούν. Σεβαστές οι αντιδράσεις και τα αντεπιχειρήματά τους, βέβαια, ασχέτως εάν
θεωρώ ότι από τέτοιες διοργανώσεις δεν έχει κανείς να χάσει.

Μακάρι, τέτοιες «λευκές νύχτες» να άλλαζαν το κλίμα στην αγορά και να έδιναν στους
εμπόρους κάτι τις παραπάνω σε χρήματα. Φευ!

Οκ, θα δημιουργηθεί μια κίνηση στην αγορά των Ιωαννίνων, θα υπάρξει ζωντάνια, αλλά μέσα
σε μια νύχτα τι μπορεί να αλλάξει για τον τζίρο των καταστημάτων;

Σε άλλες εποχές ίσως να άλλαζαν πολλά. Αλλά και σε άλλες εποχές, διάολε, δεν θα είχαμε
ανάγκη τις «λευκές νύχτες», για να βγει λευκός καπνός και να πούμε ότι Habemus pecunia
(σ.σ. χρήματα!).

Θα ξεφύγει;

Τα πράγματα δεν είναι τόσο ήρεμα με τους πρόσφυγες. Δεν περιμένατε, φυσικά, να σας το
πω εγώ αυτό. Προφανώς και δεν επικροτώ κάθε κίνηση ρατσισμού, ούτε και ενέργειες όμως
όπως η χθεσινή, όπου πρόσφυγες έκλεισαν την Ε.Ο. Ιωαννίνων –Άρτας στη Φιλιππιάδα,
διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες που είχαν επικρατήσει στο παλιό στρατόπεδο που
φιλοξενούνται μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.

Επειδή ζούμε στην Ελλάδα και ως λαός είμαστε των άκρων, νομίζω πρέπει τώρα οι
αρμόδιοι να κάνουν κάτι για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, τόσο εκείνων που έχουν
εκδηλωθεί, όσο και εκείνων που υποβόσκουν.
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Δεν θέλω να πιστέψω ότι μοναδικό μέλημα της Κυβέρνησης ήταν να φέρει και να ...απλώσει
τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Εάν όντως ήταν αυτό το μέλημά της, τότε το πέτυχε. Αλλά
θα πρέπει να μαζέψει και τα... σπασμένα που θα υπάρξουν από τις επιλογές της.

Θέλει και δεν θέλει!

Δεν θα συμμεριστώ την αισιοδοξία που πιστεύουν κάποιοι ότι έβγαλε η παρουσία
Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Οφείλω, βέβαια, να παραδεχθώ ότι κινήθηκε σε μια πιο «αληθοφανή»
λογική, αλλά το συμπέρασμα όσων είπε, ιδιαίτερα το Σάββατο στην ομιλία του, ήταν κατά
την άποψή μου, ότι θέλει και δεν θέλει να κυβερνήσει.

Θέλει γιατί η εξουσία είναι πάντα εξουσία –ασχέτως εάν είπε απεταξάμην στην γλύκα της
την επομένη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου-, αλλά δεν θέλει, γιατί ξέρει τι θα
αντιμετωπίσει. Ξέρει ότι θα είναι ένας ακόμη Πρωθυπουργός που θα κληθεί να πάρει πολύ
δύσκολες αποφάσεις.

Το έχει ζήσει στο πετσί του και αυτό που «έβγαλε» στη ΔΕΘ ήταν η θέλησή του να έρθει
στην εξουσία, αλλά με παράλληλο «φόβο» για το τι θα κληθεί να κάνει ή να αθετήσει από
όσα υποσχέθηκε. Επαναλαμβάνω, δεν υποσχέθηκε τρομερά πράγματα, αλλά μίλησε στο
συναίσθημα του ελεύθερου επαγγελματία και του επιχειρηματία. Το ερώτημα είναι: μπορεί
να εφαρμόσει έστω και τη μικρή μείωση φόρων που υποσχέθηκε;

Μπορεί να αλλάξει το δημόσιο, για το οποίο γνωρίζει ότι δεν μπορεί να το εντάξει σε
...πίνακα υποσχεσιολογίας; Έχει δύσκολο δρόμο και το γνωρίζει. Αλλά πανάθεμα την γλυκιά
την εξουσία...

Από την άλλη, η Κυβέρνηση πασχίζει να μειώσει τις αντιδράσεις από το φιάσκο στην
υπόθεση Καλογρίτσα, κάτι που εάν προσπαθήσει να το μετουσιώσει σε πλεονέκτημα, τότε
θα πρόκειται για μια ακόμη «κωλοτούμπα» από αυτές που μόνο ο Τσίπρας ξέρει να κάνει!
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Τα... μαλλια τους τραβούν χιλιάδες ελευθεροεπαγγελματίες που κάνουν το "λάθος" να
αμοίβονται με μπλοκάκι και να είναι παράλληλα μισθωτοι, μετά τα όσα φέρεται να
επιβάλλει η Κυβέρνηση απο την 1η-1-2017. Προφανώς, οι Κυβερνητικοί εντόπισαν οτι
υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες με "μπλοκάκι", είδαν "χρυσάφι" στις τσέπες
τους και ειπαν "βουρ". Και μη χειρότερα...
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